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Περίληψη
Η εκπαιδευτική χρήση των κοινωνικών δικτύων μπορεί διευκολύνει τη συνεργασία, την επικοινωνία και την
ενεργητική συμμετοχή των μαθητών. Για το σκοπό αυτό εξετάζουμε το βαθμό και τους τρόπους αξιοποίησης
των κοινωνικών δικτύων στο μάθημα της Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ειδικότερα, μέσω
ποιοτικής έρευνας, εξετάσαμε επτά μελέτες περίπτωσης αξιοποίησης των κοινωνικών δικτύων στη
διδασκαλία της Πληροφορικής σε Γυμνάσια και ΕΠΑΛ. Από τα ευρήματα συμπεραίνουμε ότι τα κοινωνικά
δίκτυα βοηθούν στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων, στην αποδοχή της διαφορετικότητας, στην
καλλιέργεια της αυτενέργειας αλλά και της συμμετοχής και συνεργασίας σε ομάδες. Από την άλλη πλευρά
διαπιστώνονται εμπόδια, με σημαντικότερο την αρνητική στάση των εκπαιδευτικών για τη χρήση νέων
τεχνολογιών στη διδακτική πράξη γενικότερα αλλά και των κοινωνικών δικτύων ειδικότερα, που οφείλεται σε
έλλειψη αυτοπεποίθησης λόγω ημιμάθειας και ελλιπούς ενημέρωσης.
Λέξεις κλειδιά: κοινωνικά δίκτυα, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, διδασκαλία πληροφορικής.

Εισαγωγή
Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών μέσων και η ανάπτυξη των κοινωνικών δικτύων, προσφέρουν
περισσότερες δυνατότητες στην εκπαίδευση. Επιπρόσθετα, οι νέες παιδαγωγικές μέθοδοι που
χρησιμοποιούνται, προσφέρουν πολλαπλούς τρόπους επικοινωνίας και νέες εκπαιδευτικές εμπειρίες
τόσο στους μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς, παρέχουν πρόσβαση σε περιβάλλοντα με
διαδραστικό και πολυμεσικό περιεχόμενο. Τα τελευταία χρόνια, έχουν πραγματοποιηθεί πολλές
έρευνες αναφορικές με την εκπαιδευτική χρήση της τεχνολογίας, οι οποίες εστιάζουν σε θέματα
διδακτικής και μαθησιακής τεχνολογίας, διαδικτυακής μάθησης (on-line e-learning), συνεργατικής
μάθησης διαμέσου υπολογιστή (Computer-Supported Collaborative Learning, CSCL) και κοινωνικών
δικτύων (Social Network Sites, SNS), (Conole & Oliver, 2007). Μια από τις νέες τεχνολογίες που
έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση είναι οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης και
κοινοτήτων μάθησης (π.χ. Facebook, Linkdin, Google+, Ning) (McLoughlin & Lee, 2010; Conole,
2013). Τα παραπάνω εργαλεία, υποστηρίζουν και ενθαρρύνουν την άτυπη συνομιλία και το διάλογο,
τη συνεργασία και την ομαδικότητα, με στόχο τη διάδοση της γνώσης, μέσω της πρόσβασης των
μαθητών. Επιπλέον, προσφέρουν εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ
μαθητών και εκπαιδευτικών, γι αυτό το λόγο, αρκετοί εκπαιδευτικοί είναι πρόθυμοι να
χρησιμοποιήσουν εικονικά περιβάλλοντα μάθησης κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας τους (Kear et
al., 2012).
Παράλληλα, η χρήση των κοινωνικών δικτύων στη διδασκαλία της Πληροφορικής, προσφέρει ένα
σημαντικό πλεονέκτημα, παρέχοντας πρόσβαση σε διαδραστικά και πολυμεσικά περιβάλλοντα και
ενισχύοντας τις σχέσεις και την αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών των εκπαιδευτικών ομάδων. Η
αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων, είναι μια σημαντική συνιστώσα (Bunus, 2010). Αν η
αλληλεπίδραση γίνει αναπόσπαστο μέρος της μάθησης, η ομάδα εκπληρώνει το στόχο της. Με τη
χρήση των κοινωνικών δικτύων, οι μαθητές μπορούν να διαμοιράζονται το εκπαιδευτικό υλικό, να
αναρτούν χρήσιμους συνδέσμους και περαιτέρω πληροφορίες, να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές
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δραστηριότητες, με αποτέλεσμα, να δρουν ως ομάδα. Η ενίσχυση της ομάδας, η ενθάρρυνση και η
υποστήριξη, είναι το κλειδί για τη χρήση των on-line εκπαιδευτικών εργαλείων (English & DuncanHowell, 2008).
Στο παρόν άρθρο εξετάζεται η εμπειρία από τη χρήση των κοινωνικών δικτύων ως εκπαιδευτικά
μέσα για τη διδασκαλία της Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Μετά την εισαγωγή, παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο για την αξιοποίηση και τη συμβολή των
κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση γενικότερα. Κατόπιν, περιγράφεται η μεθοδολογία που
ακολουθήθηκε για την παρούσα έρευνα και παρουσιάζονται και συζητούνται τα αποτελέσματα που
προέκυψαν από την έρευνα. Τέλος, ακολουθούν τα συμπεράσματα και διατυπώνονται προτάσεις για
περαιτέρω έρευνα για το πεδίο της αξιοποίησης των κοινωνικών δικτύων στη διδασκαλία της
Πληροφορικής και γενικότερα.

Θεωρητικό πλαίσιο
Οι κοινωνικές-εποικοδομιστικές θεωρήσεις για τη γνώση και τη μάθηση προτάσσουν τη διαδικασία
κατασκευής γνώσης με ενεργή εμπλοκή από τους εκπαιδευόμενους, όπου ο πειραματισμός και τα
λάθη κατά τη διαδικασία της μάθησης κατέχουν πρωτεύοντα ρόλο. Η γνώση οικοδομείται ενεργά
από τους εκπαιδευόμενους, δε μεταβιβάζεται, αλλά ούτε γίνεται παθητικά αποδεκτή (Driver, 1989;
Wheatley, 1991). Ιδιαίτερη έμφαση, δίνεται επίσης στην ανάδειξη των ιδεών του εκπαιδευόμενου,
στην εξάσκησή του στο να εκφράζει τις σκέψεις του και στο να αυτο-αξιολογείται. Έρευνες έχουν
δείξει ότι η μάθηση επίσης βελτιώνεται όταν υιοθετούνται μεταγνωστικές στρατηγικές (Scruggs, et
al, 1985).
Η μάθηση στο σχολείο απαιτεί την εμπλοκή και προσοχή των εκπαιδευόμενων, την παρατήρηση,
την απομνημόνευση, την κατανόηση, τη στοχοθεσία και την ανάληψη ευθύνης της μάθησής τους.
Αυτές οι γνωστικές δραστηριότητες είναι αδύνατες χωρίς την ενεργητική συμμετοχή και εμπλοκή του
εκπαιδευόμενου (Βοσνιάδου, 2001). Η γνώση, ως προσωπικό κατασκεύασμα, είναι ατομικά και
κοινωνικά προσδιορισμένη και αξιολογείται από τους εκπαιδευόμενους ανάλογα με το βαθμό στον
οποίον ταιριάζει με την εμπειρία τους, τη χρησιμότητά της και το βαθμό στον οποίον εναρμονίζεται
με τις νοητικές τους δομές. Επομένως οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να ανακαλύψουν από μόνοι τους τη
γνώση και να τη μετασχηματίσουν αν θέλουν να την κάνουν δική τους (Leinhardt, 1992).
Υιοθετώντας θεωρήσεις του κοινωνικού εποικοδομισμού η οικοδόμηση, η διαχείριση και η
διαμοίραση της γνώσης γίνεται σε μεγάλο βαθμό μέσω μηχανισμών κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Για
τους λόγους αυτούς νέα εργαλεία όπως οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη τέτοιων δεξιοτήτων και τη υιοθέτηση αυτών των
στάσεων.
Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης (Social Network Sites, SNS) διευκολύνουν την
αλληλεπίδραση, την επικοινωνία και τη συνεργασία και διαθέτουν χαρακτηριστικά που
υποστηρίζουν και ενισχύουν τις προσπάθειες των εκπαιδευτικών (Greenhow et al., 2009). Σύμφωνα
με τους Stephens et al. (2012), υπάρχουν πέντε προσδοκίες των μαθητών, για το πώς η επικοινωνία
διαμέσου υπολογιστή (Computer Mediated Communication, CMC) σε ένα μαθησιακό περιβάλλον,
μπορεί να καλύψει σε σημαντικό βαθμό τις ανάγκες τους: α) η προτίμηση για μία μικτή τάξη, β) η
εύκολα προσαρμόσιμη τεχνολογία, γ) η άμεση αλληλεπίδραση με τους εκπαιδευτές, δ) η τάση να
αναζητούν ενεργά πληροφορίες, και ε) η επιθυμία για διασκεδαστική μάθηση.
Τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν δομές φτιαγμένες από κόμβους που συνδέονται με ένα ή
περισσότερα είδη σχέσεων. Το κάθε κοινωνικό δίκτυο, έχει διαφορετική ονομασία, περιεχόμενο και
τοποθεσία. Ο όρος κοινωνικά δίκτυα (social networks), αναφέρεται σε διαδικτυακές υπηρεσίες, οι
οποίες επιτρέπουν στους χρήστες: α) τη δημιουργία ιδιωτικού ή δημόσιου προφίλ, το οποίο
οριοθετείται από το κάθε σύστημα, β) τη δημιουργία λίστας από άλλους χρήστες, οι οποίοι
διαμοιράζονται τη σύνδεση και γ) τη δυνατότητα περιήγησης και μεταφοράς λιστών των ιδίων αλλά
και εκείνων που δημιουργήθηκαν από άλλους χρήστες του ιδίου συστήματος. (Boyd & Ellison,
2007).
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Η συμβολή των κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση
Σύμφωνα με τον Bunus (2010), το περιβάλλον των κοινωνικών δικτύων είναι φιλικό και εύχρηστο
για τους μαθητές. Οι μαθητές μπορούν να κοινοποιούν άμεσα στην εκπαιδευτική ομάδα,
προβληματισμούς και δυσκολίες ενώ απαντώνται οι όποιες απορίες εκφράζονται εν απουσία του
εκπαιδευτικού. Επιπλέον, θεωρείται δυναμικό παιδαγωγικό εργαλείο, διότι οι χρήστες μπορούν να το
χρησιμοποιήσουν για τη συνδεσιμότητα, την κοινωνική υποστήριξη, τη συνεργατική ανακάλυψη
πληροφοριών, την κοινή χρήση περιεχομένου, τη δημιουργία νέας γνώσης και την τροποποίηση της
ήδη υπάρχουσας (McLoughlin & Lee, 2007).
Σύμφωνα με τους Mazman & Usluel (2010), οι μαθητές νιώθουν περισσότερη άνεση, λιγότερο
άγχος και μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, όταν γνωρίζουν πως η μάθηση μέσω κοινωνικών δικτύων
μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα στο καθημερινό τους πρόγραμμα, εφόσον οι ίδιοι θα ορίζουν το
χώρο και το χρόνο. Παράλληλα, μπορούν να δημιουργήσουν και να παράγουν ιδέες και γνώσεις
μέσω των τεχνολογικών εφαρμογών, συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότητα της μάθησης και
δίνοντας την ευθύνη στους ίδιους για τον έλεγχο της μάθησης τους (McLoughlin & Lee, 2007). Η
μάθηση μέσω εικονικού περιβάλλοντος, συνιστάται κυρίως για τη γρήγορη λήψη, τη μη-γραμμική
πρόσβαση και επεξεργασία πληροφοριών, την εκτέλεση πολλαπλών διεργασιών ταυτοχρόνως (multitasking) ενώ ενδείκνυται για χρήστες οι οποίοι έχουν χαμηλή ανοχή σε διαλέξεις και προτιμούν
περισσότερο την ενεργητική και συμμετοχική μάθηση παρά παθητική δασκαλοκεντρική μέθοδο
διδασκαλίας (Oblinger, 2003).
Οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να αξιοποιηθούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Σύμφωνα με τον Salmon (2003), το ψηφιακό μοντέλο μάθησης μιας on-line κοινότητας μάθησης,
παρουσιάζει πέντε στάδια (πλαίσιο Salmon), για την αυξανόμενη ικανότητα στη συμμετοχή με στόχο
την αποτελεσματική υποστήριξη. Τα πέντε στάδια, (Σχήμα 1), είναι η πρόσβαση και το κίνητρο, η
διαδικτυακή κοινωνικοποίηση, η ανταλλαγή πληροφοριών, η κατασκευή της γνώσης και τέλος η
ανάπτυξη. Επιπλέον, ο Salmon (2004), προτείνει σε κάθε στάδιο μια σειρά από δραστηριότητες για
την προώθηση της οn-line αποτελεσματικής επικοινωνίας. Ειδικότερα:
1. Για το στάδιο της πρόσβασης και του κίνητρου, προτείνει σαν δραστηριότητα την
εγκατάσταση και την πρόσβαση στο σύστημα.
2. Για το στάδιο της διαδικτυακής κοινωνικοποίησης, προτείνει σαν δραστηριότητα την
αποστολή και τη λήψη μηνυμάτων.
3. Για το στάδιο της ανταλλαγής πληροφοριών, η προτεινόμενη δραστηριότητα είναι η
αναζήτηση, ενώ,
4. για το στάδιο της ανάπτυξης, η προτεινόμενη δραστηριότητα είναι η παροχή
εξωτερικών συνδέσμων για συνέδρια.
Καθώς ο μαθητής προχωρεί στα επίπεδα, αυξάνεται ο βαθμός δέσμευσης και των ικανοτήτων
διάδρασης στον on-line χώρο. Το πλαίσιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καθοδηγήσει το
σχεδιασμό και την υποστήριξη αυτών των χώρων για τη on-line μάθηση.
Όπως προκύπτει από την έρευνα των De Villiers (2010) και Selwyn (2007a), η μαθησιακή
διαδικασία που συντελείται μέσω κοινωνικών δικτύων, αντιμετωπίζει αποτελεσματικότερα τα
εκάστοτε μαθησιακά εμπόδια, παρέχει νέες ευκαιρίες μάθησης, ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή,
συνεισφέρει στην ανταλλαγή γνώσης και συμβάλλει στη μαθησιακή διαδικασία. Επιπλέον,
δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για την συμμετοχή των μαθητών στην ενεργό εξερεύνηση
όπως εργαστήρια, μελέτες περίπτωσης, προσομοιώσεις, παιχνίδι ρόλων και συζήτηση (Hiltz et al.,
1999).
Οι κοινωνικές θεωρίες μάθησης, δίνουν έμφαση στη σημασία της επικοινωνίας μεταξύ των
μαθητών και μεταξύ μαθητών και καθηγητών. Η επικοινωνία αναπτύσσει την εμπιστοσύνη και τη
διαφάνεια, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική μάθηση και τη διδασκαλία. Οι αρχές
της κοινωνικής μάθησης, οδήγησαν στην ιδέα της κοινότητας πρακτικής, η οποία μπορεί να
υποστηριχθεί μέσω των on-line εργαλείων επικοινωνίας (Palloff & Pratt, 2007). Η αποτελεσματική
χρήση των εργαλείων αυτών, απαιτεί από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς την ανάπτυξη νέων
δεξιοτήτων. όχι μόνο για τη διαχείριση των πλούσιων πληροφοριών, αλλά για τη συμμετοχή σε
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κατανεμημένα δίκτυα και την ανάπτυξη κριτικής επικοινωνιακής, συνεργατικής και δημιουργικής
ικανότητας.

Σχήμα 1. Το μοντέλο e-moderating (Πλαίσιο Salmon)

Οι περιορισμοί της χρήσης των κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση
Παρά τις δυνατότητες που παρέχουν τα κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί πρέπει
να καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες για την προώθηση της ενεργητικής μάθησης και της
αποτελεσματικότητας των on-line ομάδων μάθησης. Οι περιορισμοί που δημιουργούνται από τη
χρήση των κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση, είναι κυρίως, η έλλειψη εμπιστοσύνης στις
δημοσιεύσεις, οδηγεί σε αισθήματα ανασφάλειας (De Villiers, 2010), η παραβίαση προσωπικών
πληροφοριών (Liccardi et al., 2007), οδηγεί σε ανασφάλεια και κατά συνέπεια, σε περιορισμό της
χρήσης των κοινωνικών δικτύων.
Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες περιορισμού της χρήσης των κοινωνικών δικτύων
και αποφυγής συμμετοχής σε συνεργατικά κοινωνικά περιβάλλοντα, είναι το άγχος της παραβίασης
της ιδιωτικής ζωής και ο φόβος δημοσίευσης σκέψεων και απόψεων. Αποτρεπτικό παράγοντα,
αποτελεί η δυσπιστία για την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μέσω των
κοινωνικών δικτύων και η ανασφάλεια λόγω της έλλειψης αμεσότητας των εκπαιδευομένων με τον
εκπαιδευτικού.
Με βάση το θεωρητικό πλαίσιο, θέσαμε ως ερευνητικό ερώτημα το εάν και με ποιους τρόπους
χρησιμοποιούνται τα κοινωνικά δίκτυα στη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ποια είναι τα αποτελέσματα από τη χρήση τους και ποια εμπόδια
εμφανίζονται.

Μεθοδολογία
Σε ότι αφορά την ερευνητική μεθοδολογική προσέγγιση που υιοθετήθηκε, σημειώνεται ότι
διενεργήθηκε ποιοτική έρευνα με μελέτες περίπτωσης εκπαιδευτικών Πληροφορικής που είχαν
αξιοποιήσει κοινωνικά δίκτυα στη διδασκαλία τουλάχιστο ενός μαθήματος τη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση. Συλλέχθηκαν ερευνητικά δεδομένα που αφορούσαν τις αντιλήψεις τους για την
καινοτομία, τα κοινωνικά δίκτυα, τις προϋποθέσεις ενσωμάτωσης καθώς και τα πλεονεκτήματα και
τα μειονεκτήματα από αυτή. Στην ποιοτική έρευνα, ο ερευνητής συλλέγει τα δεδομένα, τα οποία
μετατρέπει και ερμηνεύει, μέσω της ανάλυσης, σε πληροφορίες.
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Η αναζήτηση των μελετών περίπτωσης, έγινε μέσα από δημοσιεύσεις και αναφορές για την
ενσωμάτωση των κοινωνικών δικτύων στη μαθησιακή διαδικασία- σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.
Από τους εκπαιδευτικούς αυτούς επιλέξαμε να εξετάσουμε σε βάθος ως με μελέτες περίπτωσης επτά
(7) από τους οποίους πέντε (5) ήταν άντρες και δύο (2) γυναίκες. Ως ερευνητικό εργαλείο συλλογής
των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η ημι-δομημένη συνέντευξη, καθώς παρέχει ευελιξία, επειδή ο
αρχικός σχεδιασμός της προέρχεται από το θεωρητικό μέρος αλλά στη συνέχεια εξελίσσεται και
τροποποιείται με βάση τον ερωτώμενο. Η έρευνα διήρκησε 3 εβδομάδες (21/12/2012-04/01/2013), οι
δυσκολίες που υπήρξαν ήταν η εύρεση του σωστού δείγματος και έπειτα η απόκριση στην
πρόσκληση που τους στάλθηκε.

Αποτελέσματα – Συζήτηση
Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με βάση τους κύριους άξονες που είχαν ταξινομηθεί οι ερωτήσεις
των συνεντεύξεων.

Καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας
Ως προς το ερώτημα για το τι θεωρούν «καινοτόμες μέθοδοι» στη διδασκαλία, οι απαντήσεις που
δόθηκαν είναι ότι, πρόκειται για μεθόδους που ξεφεύγουν από το στενό πλαίσιο του αναλυτικού
προγράμματος σπουδών, δεν χρησιμοποιείται ευρέως ενώ βρίσκεται ακόμα σε πιλοτικό στάδιο.

Κοινωνικά δίκτυα
Οι περισσότεροι χρησιμοποίησαν περισσότερες από μία τεχνολογίες μάθησης. Δυο εκπαιδευτικοί
χρησιμοποίησαν κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Twitter), ταυτόχρονα με ηλεκτρονικές πλατφόρμες
μάθησης (edmodo, moodle, e-class). Από τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης έξι (6)
εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν το edmodo, (2) εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν το Facebook (Πίνακας
1) και ένας (1) το twitter. Από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες μάθησης, πέντε (5) το moodle και τρεις
(3) το e-class κυρίως για την εκπόνηση δραστηριοτήτων.
Πίνακας 1. Μελέτες Περίπτωσης
Α/Α
1

Κοινωνικά Δίκτυα
/Ηλεκτρονικές Πλατφόρμες
Facebook, edmodo, moodle,
twitter

2

moodle, edmodo,

3

Facebook, edmodo, moodle

4

edmodo, ιστολόγια

5

moodle,e-class

6

edmodo, moodle,e-class

7

edmodo, e-class

Πλεονεκτήματα χρήσης κοινωνικών Μειονεκτήματα
δικτύων
χρήσης
διευκόλυνση της μαθησιακής
χρονοβόρα
διαδικασίας
διαδικασία
βελτίωση επιδόσεων
κίνδυνοι
καινοτομίας
εύκολο/αποδοτικό μάθημα
άγχος
άμεση επικοινωνία μαθητών –
καθηγητών
αποτελεσματική μάθηση
η τήρηση κανόνων ασφαλείας και
δεοντολογίας

μεγάλος φόρτος
εργασίας,
καχυποψία από το
περιβάλλον
ανεπάρκεια
υλικοτεχνικού
εξοπλισμού

Δύο (2) εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν παράλληλα εκπαιδευτικά λογισμικά και εκπαιδευτικές
ιστοσελίδες που προτείνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης. Ένας
εκπαιδευτικός χρησιμοποίησε το edmodo, στο μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής Υπολογιστών»
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(Β/Γ Γενικού Λυκείου) και στο μάθημα «Τεχνολογία Επικοινωνιών» (Β Γενικού Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης). Δυο εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν το edmodo για την ανάρτηση
ασκήσεων και την e-class για την αποθήκευση δραστηριοτήτων και το διαμοιρασμό σημειώσεων.

Προϋποθέσεις για την υλοποίηση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας μέσα στην τάξη
Στο ερώτημα για τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των νέων μεθόδων
διδασκαλίας απάντησαν ότι είναι η υποστήριξη που θα πρέπει να παρέχεται από τη Διεύθυνση του
σχολείου και των σχολικών συμβούλων, παράλληλα απαιτείται και η συγκατάθεση των γονέων και
κηδεμόνων. Επιπλέον, όσον αφορά στα τεχνικά ζητήματα, θα πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος
υλικοτεχνικός εξοπλισμός στα εργαστήρια Πληροφορικής. Μετά την κάλυψη των παραπάνω, θα
πρέπει να γίνει μία ενημέρωση στους μαθητές για τους σκοπούς και στόχους για την εισαγωγή των
κοινωνικών δικτύων στη διδασκαλία.

Λόγοι αξιοποίησής κοινωνικών δικτύων κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας
Η εξοικείωση των μαθητών με την τεχνολογία, η καλλιέργεια της εξωστρέφειας, οι ευκαιρίες
δικτύωσης και δράσης, η διαρκής ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των μαθητών, είναι κυρίως οι
λόγοι που οι εκπαιδευτικοί προτιμούν τη χρήση των κοινωνικών δικτύων κατά τη διάρκεια του
μαθήματος της Πληροφορικής. Παράλληλα, οι μαθητές αναπτύσσουν αισθήματα ευθύνης,
ομαδικότητας και συνεργασίας, βρίσκουν τη μαθησιακή διαδικασία περισσότερο διασκεδαστική,
εξοικειώνονται με τις νέες τεχνολογίες, μαθαίνουν να επεξεργάζονται, να αναλύουν και να
φιλτράρουν τις συλλεχθείσες πληροφορίες. Καταλήγοντας θα μπορούσε να ειπωθεί ότι, με την
ένταξη των κοινωνικών δικτύων και των τεχνολογικών εργαλείων που παρέχονται στην εκπαιδευτική
διαδικασία, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να καλλιεργήσουν στους μαθητές τους, την υπευθυνότητα και
το σεβασμό στη ψηφιακή υπόληψη του καθενός.

Πλεονεκτήματα των κοινωνικών δικτύων κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας
Τα οφέλη που αποκτήθηκαν κατά την αξιοποίησή των κοινωνικών δικτύων είναι η
αποτελεσματικότητα και η διευκόλυνση της μαθησιακής διαδικασίας, η υψηλή απόδοση των
μαθητών, η τήρηση κανόνων ασφαλείας και δεοντολογίας από τους μαθητές, η άμεση επικοινωνία
μαθητών – καθηγητών. Οι εκπαιδευτικοί, μέσω των ασκήσεων και των διαγωνισμάτων που
διατίθενται διαδικτυακά, έχουν πλήρη εικόνα της απόδοσης αλλά και των δυσκολιών που
αντιμετωπίζουν οι μαθητές. Αυτό συμβαίνει επειδή κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, οι
μαθητές μπορούν να αλληλεπιδράσουν άμεσα με τους ομότιμούς τους και τον εκπαιδευτικό και να
κοινοποιήσουν τις όποιες προόδους-δυσκολίες συναντήσουν. Επιπρόσθετα, οι μαθητές
ενημερώνονται για τις πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις και τις εκπαιδευτικές χρήσεις των ΤΠΕ,
λόγω της ενασχόλησης τους στα εικονικά περιβάλλοντα μάθησης, που υπό άλλες συνθήκες θα τις
αγνοούσαν. Παράλληλα, προκαλείται το ενδιαφέρον όλων των μαθητών ακόμη και των αρνητικών
απέναντι στην εκπαίδευση και καθίσταται το μάθημα περισσότερο διασκεδαστικό, επειδή η μάθηση
ξεφεύγει από τα όρια του σχολικού βιβλίου και το Διαδίκτυο πλέον αποτελεί ένα μέσο συλλογής
διαφορετικών πηγών πληροφορίας και ενημέρωσης για τη σχολική ύλη.

Μειονεκτήματα των κοινωνικών δικτύων κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας
Τα κυριότερα μειονεκτήματα που αναφέρθηκαν είναι η ανεπάρκεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, ο
ελάχιστος χρόνος διδασκαλίας των μαθημάτων, η καχυποψία και οι επιφυλάξεις των εκπαιδευτικών
άλλων ειδικοτήτων και των γονέων. Περιοριστικοί παράγοντες είναι η ψυχολογική πίεση και μεγάλος
φόρτος εργασίας των εκπαιδευτικών και ο κίνδυνος της καινοτομίας και του πειραματισμού, καθώς η
αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων δεν επιδιώκεται από το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Επίσης
αναφέρουν ότι αρκετοί εκπαιδευτικοί έχουν αρνητική στάση για τη χρήση νέων τεχνολογιών μέσα
στην τάξη. Αυτό οφείλεται κυρίως, στην ημιμάθεια και στην ελλιπή ενημέρωση.
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Συμπεράσματα
Από τα αποτελέσματα των πρώτων αυτών προσπαθειών διαπιστώνουμε ότι η χρήση των κοινωνικών
δικτύων ως εκπαιδευτικό μέσο βοηθάει στη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής
εμπλέκοντας τους μαθητές σε αυτή, αυξάνοντας την αυτοπεποίθησή τους και τη συμμετοχή τους σε
μικρές ομάδες. Τα κοινωνικά δίκτυα βοηθούν στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων, στην
αποδοχή της διαφορετικότητας, στην καλλιέργεια της αυτενέργειας αλλά και της ομαδικής
συνεργασίας.
Η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης στην Πληροφορική μπορεί να αυξηθεί αξιοποιώντας τα
κοινωνικά δίκτυα για την οικοδόμηση μίας θετικής σχέσης επικοινωνίας και κλίματος εμπιστοσύνης
μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών. Παράλληλα, διαπιστώνονται εμπόδια, με σημαντικότερο την
αρνητική στάση σημαντικού ποσοστού των εκπαιδευτικών για τη χρήση νέων τεχνολογιών στη
διδακτική πράξη γενικότερα αλλά και των κοινωνικών δικτύων ειδικότερα, που οφείλεται σε έλλειψη
αυτοπεποίθησης λόγω ημιμάθειας και ελλιπούς ενημέρωσης.
Επομένως, για την αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων στη διδακτική πράξη πρέπει να
αναπτυχθούν θετικές στάσεις από την πλευρά των εκπαιδευτικών αλλά και να υπάρχουν οι
απαιτούμενες υποδομές όπως επαρκής αριθμός υπολογιστών και γρήγορη σύνδεση στο Διαδίκτυο.
Ως συνέχεια αυτής της έρευνας, προτείνεται να εξεταστούν οι στάσεις και οι συμπεριφορές των
μαθητών που αξιοποίησαν ως εκπαιδευτικά εργαλεία τα δύο κοινωνικά δίκτυα (Facebook και
Edmodo) σε συνδυασμό με συστήματα διαχείρισης μάθησης (Moodle, LAMS, eClass).
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